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 ما تـد هحينا َلد ظىل هللا ؿليو و سمل أٔ امحلدهلل و امعالة و امسالم ؿىل ذامت املرسلني 

 

ِ  ِف  َامُْحفَّاِظ  هََؼرِ  ِف  ُمتََفاِوٌت  َوُىوَ " رمحة هللا ؿليو  احلافغ اجن كثرييلول    " َمَحاّلِ

 

 ؟؟  حمالما ىو اذلي يتفاوت و ىو متفاوت ف هؼر احلفاظ ف 

 حص الاساهيد ؿىل تـضيا ؟؟أٔ ظلق تـضيم أٔ ذا او مل

 

 اذلي يتفاوت ىو امعحيح ..

 

 م ىو مراثة يتفاضل تـضيا ؿىل تـغ ؟؟ىل امعحيح مرثحة واحدة أٔ 

 و ال يتفاوت ف املراثة ؟؟ىل ىو صئ واحد ال يتجزٔأ 

 حص امعحيح و منو ما ىو حسن و منو ما ىو ضـيف ؟؟أٔ تفاوت مفنو ما ىو م م ىو أٔ 

 

  ء ٔأحص أأساهيد ؿىل تـضيا ظلق تـغ امـلٌلأٔ فاوت و ذلكل ىو مت : فيلول

 : يلومون ساهيدتـغ أأساهيد اميت رويت هبا امسنن ٔأظلق جٌلؿة من امـلٌل ء ؿلهيا ٔأحص اأٔ 

 :" ٔأحص أأساهيد ؾن معر "و تـضيم يلول : " و تـضيم يلول  اهيد معللاً س" ٔأحص اأٔ  

 ىل امكوفة ""ٔأحص ٔأساهيد أٔ 

 ساهيد و يذكر اأٔ  

 

ثانيةالمحاضرة ال  
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ُضيُمْ  َأْظلََق  َوِمَيَذا"  اجن كثرييلول  ـْ َ ِضيَا ؿىََل  َاْأََساِهيدِ  َأحَصَّ  ت ـْ َ   ت

نْ  ـَ ْْسَاَق  َأمْحَدَ  فَ
ِ
يَا َوا ْىرِيُّ  َأََصُّ  " َأِتيوِ  َؾنْ  َساِممٍ  َؾنْ  َامزُّ

 

 زىري "" َلد اجن صياب اممام امزىري حص أأساهيد ؾن االٕ أٔ كاموا ٕان  محد و اْساقأٔ الامام  -ثوضيح :

 ؾينسامل أٔ  -ن ؾحدهللا اجن معر امعحايب و ىو ٔأحد امفليا ء امس حـةؾن سامل ؾن اج

 

  ؿًلؾن  ؾحيدةؾن  َلد جن سريينَصيا أٔ " معر اجن امفالس "  ًل اجن املديين و امفالسؿو كال 

 اجن مسـودؾن ؿللمة ؾن  جراىميإ ؾن معش اأٔ َصيا أٔ  حييي اجن املـنييضا ؾن و أٔ 

  اجن معرؾن  انفؽ ؾن ماكلؾن  امضافـيو زاد تـضيم  اجن معرؾن  انفؽ ؾن كلامحخاري ماو ؾن 

 من روى ؾنو جلّ أٔ ذ ىو إ 

 

 حص امعرق و امرواايت اميت وردت هبا امس نةأٔ  -مـىن ٔأحص أأساهيد :

ٓ  01مو فرضنا ٔأن أأساهيد   فيذا ٔأحص أأساهيد مهنم .، الف ٕاس ناد أ

 حاديثهو ٔأحص اأٔ أٔ علق ؿىل حديث أأحاديث فمل يُ ٔأحص مه يلومون ٔأحص أأساهيد و ال يلومون 

  -ادات و ل ثـلدات هتلؿليو إ  -"  ساهيد معللاً ٔأحص اأٔ  " و مكن ٕاظالق أأمئة

 توجكر أٔ كاموا من ٔأحص ٔأساهيد اجن معر ؾن و مو كاموا من ٔأحص أأساهيد ميان اخلعة ٔأو 

 وا ٔأحص ٔأساهيد املرصينيو مو كيدوه ابمحدل فلامو كيده تبٔي َصايب ميان اخلعة كليال أٔ 

 سيل .أٔ ىون و أٔ ماكن  ساهيد امـراكينئأو ٔأحص أٔ  

 

ن من امعـة ثوافر رشوط امعحة ف لك ظحلة من امعحلات ؼر أٔ ىل هفاإلظالق ىذا دؾوة كحرية حتتاج إ 

 ندر . فلد ثتوافر امرشوط امخلسة مإلس ناد ف ظحلة و ختتلف ف ظحلة ٔأدرىو ىذا ي 

 فيو مؤاذذات  حص معللاً أأساهيد ىو اأٔ و ميذا دؾوى ٔأن س ند من  
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 و يكون َصيحا ن يكون ٔأحص املتون أٔ أٔ م ٕان روي حديث ثس ند من أأساهيد ىل يلز  -س:

 حص املتون ؟؟ٔأن يكون من أٔ ؾن  حىت فضالً 

 ال  -ج:

 ملاذا ؟؟ -س:

  ظلمًا ف اأٔ ماف ىذا احلديث تـينو اكن امزىري إ وجق منو ٕاذا دومف امزىري مبن ىو أٔ  -ج:

 وجق منوؿة مه ف ٍلوؾيم أٔ هو ذامفو جٌلدميل أٔ ثلن امناس ف ىذا احلديث تو مكنو ف ىذا احلديث ميس أٔ 

 ديث صاذ ن احلاحلديث مؽ كوهو مرواي تعريق من ٔأحص امعرق مما كيل فهيا ٔأحص أأساهيد ٕاال أٔ  ف ىذا 

 . ساهيد تـغ امـلل و امضذوذؿرتى املنت املروي تو ثس ند من ٔأحص اأٔ افرمبا 

 

 ن يكون أٔ ؾن  فضالً  ن يكون َصيحاً روي تبحٔص أأساهيد أٔ  ن لك متناً ميس حامت أٔ  -اخلالظة :

 حاديث من ٔأحص اأٔ 

 

 احلديث يلعد تو املنت -:لحوػةم

 ن مل ينط ؿليوإ د و ا امتلييرادو ٔأظللوا ىذه اإلظالكات تبهٔنم أٔ مئة اذلين ـتذر ميذه اأٔ يُ كد 

 مئة و ىذا من ابب حتسني امؼن ابأٔ  

 

 ساهيد "؟؟رة " ٔأحص اأٔ تـحا ساهيد اميت كُرهتة من ىذه اأٔ س تفادو االٕ ما وج -س:

 ساهيد ذا وجد ما خيامف ىذه اأٔ إ يحة ٕاال في امغامة ىذه أأحاديث َص ف ثعحيح املتون  (0 -ج:

 فرادا معحت أٔ ساهيد و اكهت رويت تـغ املتون هبذه اأٔ فلو 

 س ناد كيل فيو ٔأحص أأساهيدمروي ابٕ  لو ُؾورض حديثفامرتجيح ف حال املـارضة ( 2

 ساهيد ريحج ٔأحص اأٔ س ناد مما كيل فيو حسن فسحبديث ٔأدر مروي ابٕ  

 ثوجيق امرواة ف ىذا امس ند (3

 حاديث امعحيحةلٌل ء ؾناية هبا ٔأهنا من اأٔ ن نلـاملتون املروية هبذه أأساهيد اك (4
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مجؽ فيو لك  ساهيد "" ثلرية اأٔ كتاب  ظاحة ويل ادلين امـرايقاتو  زين ادلين امـرايق -:ادلميل

  الامام امحدو مس ند  ماكلاس ناد ( من موظئ  01حص الاساهيد ) د مما كيل فيو أٔ س ناأأحاديث املروية ابٕ 

 و اتنو ويل ادلين امـرايق  و اكن كتااب يمينا و مل يمتو و ٔأمت " ظرح امترثية "و رشهحم ف كتاتو 

 . منودوذة ابمنط مبٔ  " " فتح امحاريفدـغ امححوث ف كتاب 

 

 -اخلالظة ف سؤال :

 ؟ ساهيد معللاً هتلادات ؿىل احلمك ؿىل ٕاس ناد تبٔهو ٔأحص اأٔ بٓذذ و االٕ ما يه امل -س:

 ؟ )يلعد امرد ؿىل ىذه الاهتلادات(مئة من ذكل ماذا حيمل ما ورد ؾن تـغ اأٔ ؿىل  -س:

 ماذا يس تفاد منو؟ -س:

 

 سٌلؾيل امحخاري "ؾحدهللا َلد اجن إ "اتو  ؾتين جبمؽ امعحيح ىوامن ول ٕان أٔ 

 حص كتة احلديث فيٌل أٔ  ري "و تاتو احلسني مسمل اجن احلجاج امنيس" أٔ و ثاله ظاحدو و ثلميذه 

 

 يرىج مراجـة ادلورة امساتلة فلد رشحت هعا فهيا و ميكن كتاجهتا كيوامش ف امكتاب -ملحوػة :

 

 .. ملاذا ؟ماكل مكن ال هلول ذكل تىن جبمؽ امعحيح من احلديث ىو اإلمامؾ ٔأول من ان إ 

 " ول من مجؽ امعحيح اجملرد د معحت ؾحارة " امحخاري ىو أٔ اجملرّ مو كعدان امعحيح 

 مام ماكل امعحيح كدل امحخاريو مكن من حيث ٔأظل امعحيح فلد مجؽ االٕ 

 دذل املراس يل و يه َصيحة ؾنده مجؽ الامام ماكل امعحيح ؾنده )ؿىل رشوظو ىو ( فبٔ 

  و امللاظيؽ و املراس يل .كرث من امحالغات و ٔأدذل الكم امعحاتة و أأكوال امفليية و أٔ 

 : ٔأن من رشوط امعحيح ؾندمه  ؛ تل ؾند ابيق أأمئةد فمل خيتل ؾنده رشط امعحيح و مكن 

 . ثعال امس ندٕاثعال امس ند و املرسل ميس تو إ 
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 س نادىا و رمبا فيو تـغ الكم امعحاتة يتعل إ  حاديث املـللة و ماملٔأيضا امحخاري رمبا فيو تـغ اأٔ و 

 و امتاتـني مفال امفرق ؟؟

 ذكرىا موظوةل فـلليا معدا ن يو ٔأو اميت مل يرد أٔ حاديث اميت مل تكن ؿىل رشظق اأٔ يـلّ  يامحخار  -امرد :

 ن خترج ؾن رشظو فرمبا اكن هبا صئ فـللياأٔ هو مل يرد أٔ  ؛ عاميا ؾندهثًا مؽ إ ساهيدىا معدو حذف أٔ 

 درجو موظول و ما ميس تدرجة امعحيح ؾنده مل يوظهل أٔ امعحيح ؾند امحخاري ف

 ق صيئا و يـلّ أٔ س نادا إ ف موظئو يراه َصيح و مل حيذف لك ما رواه  ماكل ماأٔ 

 

 ظاحة مجؽ فكرة امعحيح ىو ماكل -اخلالظة :

 جامؽ امعحيح اجملرد ىو امحخاري

 

 رحج من مسمل ؟؟امحخاري أٔ ملاذا  -س:

 ف ٕادراجو نلحديث ف كتاتو ىذا اصرتطٔأهو  -ج:

 ) املـارصة (ن يكون امرواي كد ؿارص ص يخو أٔ   -0

 ) امسٌلع ( و جخت ؾنده سٌلؿو منو -2

 ف حني مل يضرتط مسمل ذكل فامحخاري و مسمل يتفلان ف سٌلع امراوي ؾن ص يخو 

 و خيتلفان ف جحوت امسٌلع )امس ند املـنـن( 

 

 هلعاع فيذا إ  ، ال يعحح مسمل و امحخاري لفيالد امراوي مو ص يخ مات كدل م  -امرشح :

 يعحح ل امحخاري ال ، فما مو ؿارص امراوي امض يخ و كال ؾن و مل يلل مسـت و مو ملرة واحدة فلط أٔ 

 مل يكن امراوي مدمساً  اذو يعحح ل مسمل إ 

 . حو رشط مسمل َصي، دق ذلكل رشط امحخاري ٔأضيق و أٔ و  
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 ؾن ص يخو اذلي مسؽ منو ما مل يسمؽ منون يروي أٔ  -امتدميس:

ن يكون ىناك أٔ  فمل ينِف  "حص من كتاب مسمل ما حتت ىذه امسٌل ء أٔ " اكن يلول تو ؿًل امنيساتوريأٔ 

 كتاب يساوي و يوازي مسمل ف امعحيح

َصية و مكن من حيث جودة اموضؽ و حسن امرتثية اكهوا يرحجون مسمل ميس من ابب اأٔ و ؿلٌل ء املغرب 

 ، اتو كتاب حديثظالح  احلدييث فكتسمل كد ؾين ابالٕ مف   ، و امس ياق

 وكتاتو كتاب امفلو س تنداط امفليييو امحخاري ؾين ابالٕ  

 

  حص من مسملأٔ ن امحخاري أٔ حد أٔ  مل ينِف  -اخلالظة :

 . ل ؿلٌل ء املغرب مسمل ؿىل امحخاري من حيث امتنس يق و امرتثيةفضّ 

 . يتو ؿًل امنيساتوري تني مسمل و امحخار أٔ ساوى 

 

 -كرائن متزي امحخاري ؾن مسمل :• 

 صرتاط امحخاري سٌلع امراوي من ص يخو و كول مسـت و مو ملرة واحدةإ  -0

 كرث من مسملو مكن املتفق ؿليو ؾند امحخاري أٔ  كل من املنفرد هبم مسملامرواة املنفرد هبم امحخاري أٔ -2

 هلم امكثري و مل خيرج امحخاري  011 و ؾند مسمل 01و املنتلد من امرواة املنفرد هبم ؾند امحخاري  

 ؾرف حديهثمو يفرد َصيفة اكمةل هلم و كثري من املنتلدين ؾند امحخاري من ص يوذو اذلين ذربمه و أٔ 

 مهنم ف امعحلات امـليا اذلين مل يدرمه و مل يللامه  ن كثرياً و ملهيم خبالف مسمل فإ  

 كدراية امحخاري ثض يوذو

  011و هعية مسمل 80حديث  هعية امحخاري منو  201 ف كتاتو كعينادلا اهتلد -3

 و امحايق متفق ؿليو

 و ثعح ل ما ميس ف امعحيحعحيح ال يعح ٔأن خترج ل أٔ درج ل ف ام ٕاذا اكن منتلدًا و أٔ امراوي 
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 كديل امضـيف املردود  حاديث املنتلدة ؾند امض يخني منىل ىذه اأٔ -س:

 ؟ و مردوداً  حاديهثم ضـيفاً لزم ٔأن يكون او ىل وجود ىؤال ء امرواة ف امعحيحني ي

هنا ميست ف ذروة امعحيح و مل جيمتؽ فهيا هتلدىا ؿىل أٔ ا كعينادلار  هتلدىااث اميت حادئأوال ىذه اأٔ  -ج:

 فاحلديث َصيح و مكنو ميس ؿىل رشط امعحيح  ،ـيفة س ٔأهنا ض و مي، َصاب امعحيح أٔ رشوط 

 حص امعحيحن مجـوا أٔ و مك ، و هبذا فيم مل جيمـوا لك َصيح ، اذلي رشظو امحخاري و مسمل ؿىل هفس هيٌل

 س ناد و ميس نلمنت هتلاد مالٕ اهتلاد امض يخني ما ىو ٕاال امن ىذا امتـليل ثـليل هؼري فٕان كثري 

من ىذه  س نداً كعين ادلار من موضؽ و ينتلد ٔأكرث كرث من س ند ف ديث تبٔ حخاري كد ذكر احلم فلد يكون ا

 كرثمتضـيف من ابب امرثا ء امـلمي ال أٔ فيكون ا أأساهيد املذكورة نلحديثضـف أٔ أأساهيد ؿىل ٔأهو 

 ُ مئة  سائر ؿلٌل ء اأٔ ع ف َصة حديث ف امعحيحن فامحخاري و مسمل َصحا ىذا احلديث و كذكلزِ و و مو ه

 ففي امغامة ٔأن امعواب مؽ اتو ؾٌلر جن امضييدو  اتو ؿًل امغساينو  كعينادلار  مئة مثلغ اأٔ و ذامفيم تـ

 ن ىؤال ء الامئة مل يعفو هلم حديث واحد ال يـين أٔ و ىذا  ، مئة و امحخاري و مسملسائر ؿلٌل ء اأٔ 

 كد يعفو امضئ تـغ امضئ و مكنو هدر يسري كليل

 مئة "ـغ اأٔ هتلدىا تا" ٔأحرف يسرية  عالحاماجن  كٌل كال 

 حاديثأٔ هنٌل كد َصحا إ حاديث فدراج مجيؽ ما حيمك تعحتو من اأٔ  مل يلمزما ابٕ ن امحخاري و مسملإ 

 . ميست ف كتاجهيٌل كٌل هلل ؾن امرتمذي و غريه 

 

 -اخلالظة ف سؤال :

 ول من ظنف ف امعحيح ؟أٔ   ىوماماكً  ـدُّ و ملاذا مل يُ  ؟ ف ف احلديثل من ظنّ وّ أٔ من  -س:

 حص و ملاذا ؟؟أٔ  نيي امعحيحأٔ  -س:

 

❃❃❃ 

 

 ىلهتوكف ىنا ووس تمكل ف املرة املادمة ٕان صا ء هللا ثـا


